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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
warszawa.stat.gov. pl/zamowien ia-publiczne-us,/

Warszawa: Swiadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii
stacjonarnej dla Urzędu StaĘstycznego w Warszawie w latach 2016 -

2020
Numer ogłoszenia: 55003 -2016; data zamieszczenaa: 17.05.2016

oGŁosZENlE o ZAMoWlENlU _ usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie doĘcry:

t zamówienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

f] ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA I ADRES: Uząd Statystyczny w Warszawie , ul. 1 Sierpnia 21 , 02-134 Warszawa, woj.

mazowieckie,tel.22 464 22 50, faks 22 846 78 33.

Ad res stro ny i nte rn etowej za mawiaj ącego : wWW. stat' gov. pl/u r zedy lw ar sz

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄC EGo : Ad m i n istracja rządowa terenowa.

SEKCJA !l: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.1 ) oKREŚLENIE PRzEDMtoTU zAMoWlENlA

tl.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Świadczenie usługite|ekomunikacyjnej telefonii

stacjonarnej dla Uzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2016 - 2020-

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

ll.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej dla Uzędu Statystycznego w Warszawie w

latach 20'16 - 2020. Adres świadczenia usługi: 1. Uząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21,

02-134 Warszawa; 2.Uząd StatystycznywWarszawieoddziałwCiechanowie, ul. Nadzeczna '1' 06400

CiechanÓw; 3. Urząd StaĘstyczny w Warszawie oddział w ostrołęce, ul. lnsurekcyjna 3, 07*410 ostrołęka;

4.lJząd StatysĘczny w Warszawie oddział w Płocku' ul. otolińska 21,09407 Płock; 5. Uząd Statystyczny

w Warszawie oddział w Radomiu, ul. Planty 39145,26_600 Radom; 6. Uząd Statystyczny w Warszawie

oddział w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19121, 08-110 Siedlce. Szczegołowy opis i sposÓb realizacji pzedmiotu

zamÓwienia okreŚlony został We Wzorze umowy (dodatek nr 4 do sl\^lz) oraz w dodatku nr 5 do sl\^lz -

opis pzedmiotu zamÓwienia. Zapewnia się minimalny poziom realizacji umowy w wysokoŚci 50% wańoŚci

umowy. Zamowienie będzie realizowane w latach 2016 - 2020.
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r!.1.s)

fl przewiduje się udzietenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniaiących

ll.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 64.2'l .00.00 -1 ,64.21.10.00-8, 64'21 '11.00-9, 64.2'1 .12'00-0.

ll.1.7| Cry dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

ll.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

I!.2) czAs TRWANIA zAMoWIENlA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 48.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMIGZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

llr.l) wADtuM

lnformacja na temat wadium: Nie jest wymagane wniesienie wadium

fi.21zALtczKa

l!l.3) WARUNK! UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

sPEŁNlANlA TYGH WARUNKoW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub crynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Posiadanie wpisu do Ęestru pzedsiębiorcÓw telekomunikacyjnych prowadzonego pzez Prezesa

Uzędu Komunikacji Elektronicznej. ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie

załączonego pzez wykonawcę odpisu z właściwego rejestru

lll.3.2) Wledza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, Źe wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i

doświadczenia, niezbędnych do wykonywania pzedmiotowego zamÓwienia wÓwczas, gdy

wykonawca oświadczy, ze wykonał bądŹ wykonuje, w okresie ostatnich tzech lat pzed upływem

terminu składania ofeń, a jezeli okres prowadzonej działalności gospodarczejjest krÓtszy - W tym

okresie, co najmniej 4 usługi o podobnym charakteze jak w postępowaniu, obejmujące swoim

zakresem min. 50 aparatÓw telefonicznych kazda. ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi

na podstawiezałączonego przez wykonawcę wykazu usług według Wzoru stanowiącego dodatek

nr 2 do Sl\Ąu, do ktÓrego wykonawca dołączy dowody dotyczące tych usług, określające czy

usługi te są lub zostały wykonane naleŻycie. (Uwaga: usługa dotyczy wdrożenia sytemu lub

systemÓw, a następnie świadczenia usługi telefonii stacjonarnej)

ll!.3.3) Potencjał tech niczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący nie wyznacza szczegółowego warunku W tym zakresie. ZamawiĄący dokona oceny

Żz6 l7.05.2076']'5:1Ż



http : I hzpŻ.portal.uzp. gov.pl/index.php ?o gloszenie=show&pozycj a...

wykazania spełniania pŻedmiotowego Warunku udziału W postępowaniu na podstawie

oświadczenia. oświadczenie zawarte jest w Formulazu oferty, który stanowi dodatek nr 1 do

Sl\^Z' ZoŻenie podpisanego Formularza ofeńy potwierdza ŻoŻenie Wymaganego oŚwiadczenia

lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegclłowego warunku W tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania pzedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

oŚwiadczenia. oświadczenie zawańe jest w Formulazu oferty, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do

Sl\^Ż. ZłoŻenie podpisanego Formulaza ofefi po-twierdza złożenie wymaganego oŚwiadczenia

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegÓłowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

wykazania spełniania pzedmiotowego warunku udziału w postępowaniu na podstawie

oŚwiadczenia. oŚwiadczenie zawarte jest w Formulazu oferty, ktÓry stanowi dodatek nr 1 do

sl\^lz. ZłoŻenie podpisanego Formulaza oferty po-twierdza złoŻenie Wymaganego oświadczenia

lll.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZEN|A sPEŁNlANtA WARUNKÓw uozlRtu W PoSTĘPoWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART.24 UST. 1 USTAWY

Ill.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

o potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynnoŚci, jezeli

pzepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, W szczegÓlności koncesje, zezwolenia lub

licencje;

o wykaz wykonanych, a W pŻypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rownieŻ wykonywanych,

głownych dostaw lub usług, w okresie ostatnich tzech lat pzćd upĘwem terminu składania ofeń

albo wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krÓtszy - W tym okresie, wraz z podaniem ich wańości, pzedmiotu, dat wykonania i podmiotow,

na lzecz ktorych dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie;

lll.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. { ustawy,

należy przedłożyć:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci

gospodarczej, jeŻeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeŚniej niz
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6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu

o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika uzędu skarbowego potwierdzające, Że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatkÓw, lub zaŚwiadczenie, ze uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstzymanie w całości wykonania decyzji

właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące pzed upływem terminu składania

wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

o aktualne zaświadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na raty zaległych płatności lub wstzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem

terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia

albo składania ofert;

lll.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej,

przedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

o nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wczeŚniej niŻ 6 miesięcy

pzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofert;

o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Że

uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnoŚci lub

wstzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamÓwienia albo składania ofeń;

tll.4.4) DokumenĘ dotyczące przynależnoścido tej samej 9rupy kapltałowej

o lista podmiotÓw należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r' o ochronie konkurencji i konsumentÓw albo informacji o tym, że nie naleŻy do grupy

kapitałowej;

ilr.6) tNNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll!.4) albo w pkt lll.5)
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oŚwiadczenie, ze wykonawca spełni dodatkowe Wymagania związane z realizaąąprzedmiotu zamowienia

tj. zapewni, Że wśrÓd osób bezpośrednio uczestniczących W wykonaniu zamÓWienia zatrudniona będzie, co

najmniej 1 osoba bezrobotna, zgodnie z wymaganiamiwskazanymiw sl\^z - klauzula społeczna - (keść

oświadczenia zawiera Formulaz oferty)

SEKGJA IV: PROCEDURA

IV.{) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENTA

lv.l.1 ) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

!v.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamowienia:

1 -Cena-60

2-Funkcjonalności-35

3 - DługośÓ okresu od podpisania umowy do momentu rozpoczęcia Świadczenia usługi (W dniach) - 5

w.2.21

I-l p''"p.owadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

rv.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeĘ' na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza mozliwoŚÓ zmiany zawańej umowy w zakresie: 1) zmniejszenia maksymalnego

wynagrodzenia brutto okreŚlonego W s 4. ust. '1., w pzypadku ewentualnej likwidacji lokalizacji

Zamawiającego. 2) zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego W s 4. ust. 1., jednak nie

więcej niz o 10 % tej kwoty. 3) zmiany wartoŚci maksymalnego Wynagrodzenia brutto Umowy określonego

W s 4. ust. 1., w pzypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT (popzez wprowadzenie nowej stawki

VAT na usługę objętą Umową). 4) zmiany cen jednostkowych brutto i opłat brutto w pzypadku zmiany

wysokości stawki podatku VAT (popzez wprowadzenie nowej stawkiVAT na usługę objętą Umową). 5)

zmian sposobu wykonywania usługiw pzypadku zmiany powszechnie obowiązujących pzepisow. 6)

zmiany: nazwy, adresu, siedziby, zmian organizacyjnych Zamawiającego lub \Ąłkonawcy. Zmiany ta

wymagają spoządzenia aneksu do umowy. W pzypadku zmiany prawa skutkującejzmianą obciązeń

publicznoprawnych dla \A|konawcy, W wymiaze innym niz obowiązujący w dniu podpisania niniejszej

Umowy, kwota wynagrodzenia \Ąłkonawcy z tytułu realizacji Umowy moŻe byÓ zmieniana o wartośc tychze

obciązeń, o ile w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie pzepisÓw Strona Umowy zwroci się do drugiej

Strony z umotywowanym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacjiw sprawie odpowiedniejzmiany

wynagrodzenia. Zmianę wysokoŚci wynagrodzenia V1łkonawcy należy rozumieó, jako mozliwoŚÓ zarowno

jego zwiększenia,jak i zmniejszenia. Zwaloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywaÓ od daty

wejŚcia w zycie nowych pzepisÓw prawa.

lv.4) rN FoRMACJE ADMTNTSTRACYJN E

526 [1.05.201'61'5:'J'Ż



http : I hzpŻ.portal.uzp. gov.pllindex.php ? ogloszenie=show&pozycj a...

lV.4.1) Adres strony internetowej, na którei jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://warszawa.stat'goV.pl/zamowienia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uząd Statystyczny w

Warszawie, ul. 1 Sierpnia21,02-134 Warszawa.

av.4.4| Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 14'06'2016

godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Urzędu StatystycznegowWarszawie, ul. 1 Sierpnia 21,02-134

Warszawa.

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

lV.4.16) lnformacje dodatkowe, w tYm dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Nie doĘczy.

lv.4.17| Cry przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprryznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodtegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie

626 77.O5.201.6 1.5:12


